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علی دارابی1
هادی ابراهیمی )نویسنده مسئول( 2

چکیده
دیپلماســی رسانه ای، یکی از شاخه های اصلی فعالیت های دســتگاه دیپلماسی است که از آن 
در جهت ارتقاء سیاســت خارجی کشورها استفاده می شود. با استفاده از این ابزار، دیپلمات ها 
و سیاســتمداران می توانند نیات و مقاصد خود را به عنوان دیپلماســی، مورد محک و در معرض 
چالش های دیپلماتیک قرار دهند. در همین  خصوص، هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی 
نقش مکتب ســلیمانی در بالندگی دیپلماســی رســانه ای بود. این پژوهش از نوع پژوهش های 
کیفی بود که با اســتفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شــد. جامعه آماری شــامل 
متخصصان و صاحبنظران در زمینه علوم  سیاســی، رســانه، علوم  اجتماعی، جامعه شناســی و 
اعضاء  هیئت علمی دانشــگاه های استان  مازندران بود که با رویکرد نمونه گیری هدفمند، تعداد 
17 نفر به عنوان مشــارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش 
هدایت کلیات و به صورت نیمه ســاختار یافته گردآوری شــد. اعتبار و روایی داده ها به دو روش 
بازبینی مشــارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شــرکت کننده در پژوهش تایید شد. نقش مکتب 
ســلیمانی در بالندگی دیپلماســی رســانه ای در دو مقوله محوری، ُبعد درونی )والیت مداری، 
کرامت انسانی، وحدت  و  همبســتگی  ملی، خودکفایی و استقالل اقتصادی، نگرش فراجناحی، 
حفظ یکپارچگی سیاســی، هویــت ملی و انســجام ملی( و ُبعد بیرونی )اقتــدار  و  امنیت ملی، 
نقش آفرینی  جهانی، اخالق سیاســی، قدرت دفاعی و نظامی، جهاد  علیه تروریسم و نظام سلطه و 

تقویت گفتمان مقاومت(، تحلیل و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شد.
کلید واژگان: مکتب سلیمانی، دیپلماسی رسانه ای، نظریه داده بنیاد، بالندگی.

ORCID: 0000-0000-0000-0000                              . 1. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران
ebrahimih56@yahoo.com                    .2. استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

نقش مکتب سلیمانی در بالندگی دیپلماسی رسانه ای
 

ــی ــه: پژوهشــ ــوع مقال :DORن
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مقدمه

پس از شهادت سردار رشید اسالم سپهبد قاسم سلیمانی، رهبر معظم انقالب فرمودند »نباید به 

شــهید ســلیمانی به عنوان یک فرد نگاه کرد باید حاج قاسم را به چشم یک مکتب، یک راه و یک 

مدرسه درس آموز نگاه کنیم.« )حضرت آیت الله خامنه ای، 27 دی ماه 1398(، در همین راستا، 

پژوهش پیش رو به نقش مکتب سلیمانی در بالندگی دیپلماسی رسانه ای، می پردازد.

در جهان کنونی مرزهای سیاســی به شدت نفوذپذیر شده اند و دولت ها این توانایی را یافته اند 

در جهت نیل به مقاصد خود، ملت های دیگر را سهل تر از گذشته تحت تأثیر قرار دهند. از این رو، 

برای تسلط بر دیگران، تنها قدرت نظامی یا اقتصادی تعیین کننده نهایی نخواهند بود بلکه در کنار 

این منابع قدرت، منابع دیگری هم مورد اســتفاده قرار می گیرند، منابعی که هر چند در نگاه اول، 

بیشــتر جنبه فرهنگی یا هنری را تداعی می کنند اما در واقع، می توان از آن ها به عنوان منبع قدرت 

یاد کرد )ســیمبر و همکاران، 1395(. از جهتی، امروزه، ســرعت نفوذ ارتباطات در بخش های 

مختلف، به اندازه ای اســت که نمی توان آن را نادیده انگاشــت و بدون توجه به آن، رهیافت خود 

را در حوزه های متفاوت، تدوین و به کار گرفت. گرچه هنوز دهکده جهانی مارشــال مک لوهان1 

کامال جایگزین دولت-ملت نشده است، اما دهکده های امروزی به مدد محیط رسانه ای نوین، 

چنان به هم مرتبط شــده اند که عصر دولت-ملت ها به عنوان مبنای دیپلماسی، کمتر و کمتر قابل 

تشخیص است )رســتگار و همکاران، 1397(، به طوری که اکنون، بخش مهمی از توان و قدرت 

استراتژیک کشورها در توان و استعداد دیپلماسی رسانه ای2 آن ها نهفته است. دیپلماسی رسانه ای 

به عنوان بعد نفوذگر از ابعاد دیپلماتیک کشــورها، چرخ های ســنگینی از دیپلماســی و سیاست 

خارجی کشــورها را به چرخش در می آورد. مادام که رسانه ها مسئول به چرخش درآمدن ایده های 

دیپلماتیک و سیاست خارجی و ترویج سیمای خاصی از کشورها و جوامع هستند و تا زمانی که 

افکار و اعمال مردم تحت تاثیر و نفوذ واقعیت های ساخته شــده مستتر در این ایده ها قرار دارند، 

رسانه های جهانی در بازی قدرت دیپلماتیک ســهیم اند، همین طور در شکل گیری گفتمان های 

دیپلماتیــک رســانه ای، واقعیت هــای درون گفتمان ها و تصویرســازی از آن ها کــه به منظور 

زمینه سازی هایی برای کســب ثروت، افزایش قدرت و ارتقاء پرستیژ دیپلماتیک انجام می شوند. 

1. McLuhan
2. Media diplomacy
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فضایی که در آن، پیشبرد سیاست ها بیش از پیش به میزان تاثیرگذاری تاکتیک ها و فراتاکتیک های 

خبری و رسانه ای وابسته شده است. چنان که هر اندازه این تاکتیک ها، فراتاکتیک ها و پوشش های 

خبری هوشمندتر، پر قدرت تر و تاثیر گذارتر طراحی و منتشر شوند، چرخ های سیاست داخلی و 

سیاســت خارجی روان تر می چرخد. بنابراین، دیپلماسی رسانه ای را با تاثیرات بی نهایت گسترده 

به صورت کلی، کاربری رسانه ها از سوی رهبران و دیپلمات ها به منظور تحلیل و پیشبرد دیپلماسی 

و سیاســت خارجی، توصیف می کنند که به طور ویژه امتداد دیپلماســی و سیاست خارجی هر 

کشــور با هر نظام رســانه ای و در هر نظام سیاسی-حاکمیتی اســت. دیپلماسی رسانه ای موفق 

با برد انتشــار جهانی باال؛ بخشــی از قدرت دیپلماتیک و توان سیاســت خارجی کشورها را به 

تصویر می کشــاند )خرازی آذر، 1394( که شــامل استفاده از رســانه ها توسط رهبران به منظور 

بیان منافع خود در مذاکرات، اعتمادســازی و بســیج عمومی از توافقات می شــود. دیپلماسی 

رســانه ای از طریــق فعالیت های متعدد در رســانه های عادی و ویژه پیگیری می شــود، که این 

فعالیت ها شــامل کنفرانس های مطبوعاتی، مصاحبه ها، دیدار سران حکومت ها و میانجی گران 

در کشــورهای رقیب و رویدادهای رســانه ای بر انگیزاننده است که برای گشودن عصر جدید در 

روابط متقابل ســازماندهی می شود )اسماعیلی، 1388(. رســانه های جهانی به ویژه رسانه های 

گفتمان ساز و جریان ســاز جهانی، عملکردهای بسیار متنوعی را تا به امروز به صحنه سیاست و 

سیاست خارجی کشانده اند. آن ها بیش از هر چیز امکان بازی های متنوعی را در صحنه سیاست 

داخلی، دیپلماســی و سیاست خارجی برای رهبران، سیاستگذاران، مقامات و دیپلمات ها فراهم 

آورده اند. این رســانه ها در عین آن که گاهی محدودیت هایی را به رهبران، مقامات و دیپلمات ها 

تحمیل می کنند؛ در عین حال فرصت ها و امکانات شــگفت انگیزی را برای پیشبرد مقاصد خود و 

کشورهای شان در اختیار آن ها قرار داده اند )خرازی آذر، 1394(.

 امروزه، قدرت معنایی جمهوری اســالمی ایران، تمام مرزهای جغرافیایی و فکری جهان را 

درهم نوردیده است. پشت این قدرت، اراده مجاهدانی وجود دارد که در ساخت درونی و فکری 

آنــان یك مکتب نیرومند و نورانی جلوه گری می کند و آنان را همتراز بزرگ ترین عارفان، عالمان و 

فیلسوفان جهان اسالم قرار داده است. آنان می گویند: »سالح، شرط الزم برای یك دفاع مؤمنانه، 

اما کافی نیست« پشت سالح هایی که در ایران برای جنگ های نامتقارن ابداع شده است، افرادی 

چون شهید سلیمانی روی ماشه قرار دارند که امکان هر نبرد پیش دستانه و حتی بازدارنده را گرفته 
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اســت. آن ها می گویند: »مکانیزم ماشه در ایران به روز، به ســاعت و حتی به لحظه فعال است« 

لذا تصور یك نبرد ســخت حتی در خواب، آن ها را آزار می دهــد )انبارلویی، 1399(. مقامات 

امریکایی در ســاعت 1:2۰ بامداد 13 دی 1398 دستور شلیک به نماد انسانی مقاومت را صادر 

کردند. حاج قاسم سلیمانی به ِاحدی الُحسَنَیین منتخب خود یعنی شهادت رسید. تشییع پیکر او 

به بزرگترین تشییع جنازه تاریخ تبدیل شد. پیر و جوان با هر پوشش و سلیقه، در هر شهر و روستا، 

از هر طبقه و صنف، در هر ســوی جغرافیای سیاســت داخلی به صحنه آمدند و فریاد زدند: »ما 

همه قاســم سلیمانی هستیم«، نه تنها چیزی از نیروی قدس سپاه و جبهه مقاومت کم نشد، بلکه 

خون حاج قاسم چونان سرمایه انسانی و معنوی بزرگی که از زمین به آسمان پاشیده شود، فدیه ای 

برای بیداری فطرت جوان ها شــد )حیدری، 1399( که پس از گذشــت یك سال، هم چنان مثل 

نوری در سپهر سیاست ایران و جهان می درخشد و پژوهشکده های سیاسی و دانشگاه های نظامی 

جهان در مورد نحوه شکل گیری قدرت بالمنازع نظامی ایران و پدیدآورندگان این قدرت، بر شهید 

قاســم سلیمانی به عنوان اسم رمز اصلی این قدرت، تمرکز یافته است. شخصیتی که بیش از 4۰ 

ســال در کوران جنگ هشت ساله و ســپس در نبردهای خط مقدم مقاومت علیه رژیم اشغالگر 

قدس و سپس در عراق و سوریه در نبرد با داعش شکل گرفت. ناظران جهان در حیرت هستند او 

چگونه با دســت خالی کار را در جوانی از فرماندهی یك لشکر شروع و در نهایت در سپاه قدس 

در مقام فرماندهی ده ها لشکر جان برکف در برابر شــرورترین انسان های معاصر ایستاد و پیروز 

شــد. آن مرد آسمانی به گونه ای زیست که تبدیل به مکتب شــد تا مردی تمام ناشدنی در امتداد 

تاریخی تحول آفرین باشد )رودگر، 1399(. بی تردید، دال مرکزی گفتمان شهید قاسم سلیمانی، 

والیت فقیه و شــخص ولی فقیه اســت. دال های پیرامونی آن، انقالب اسالمی و نظام جمهوری 

اســالمی اســت. یك مکتب تمام عیار و یك منظومه فکری و حتی منظومه عملی که در آن، فعل 

ســلیمانی بیش از قول سلیمانی دیده می شود و جاذبه و ســّر این مکتب در همین حقیقت نهفته 

اســت. لذا، در راستای تبیین ابعاد نظری مفهوم مکتب ســلیمانی که توسط رهبر معظم انقالب 

اســالمی در توصیف جایگاه رفیع سردار شهید قاســم سلیمانی بیان شده است، سوال اصلی در 

پژوهش حاضر این است که نقش مکتب سلیمانی در بالندگی دیپلماسی رسانه ای چگونه است؟
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مبانی مفهومی و نظری

نظریه های مربوط به تأثیر رسانه ها بر سیاست خارجی در دو جهت عمده تکامل یافته اند؛ نخست 

آن کــه، ایــن نظریه ها از اعتقاد به اثر زیاد رســانه ها بر مخاطبان به اثــرات محدود تغییر موضع 

داده انــد. دوم آن که، به جای تلقی مخاطب به عنوان منفعل، بــه فعال بودن مخاطب در دریافت 

و تفسیر پیام رســانه ها اشاره کرده اند. در ارتباطات سیاســی، عالوه بر پذیرش این دو نظریه، به 

توسعه دیدگاه های نظری برای توضیح رابطه رســانه های خبری و سیاست نیز پرداخته اند. با این 

وجود، این نظریه  گاه رســانه ها را تأثیرگذار دانسته )نظریه ســی. ان.  ان.1( و گاه از تأثیر سیاست 

بر رســانه ها )نظریه تولید موافقت، نظریه نخبگان و نظریه تعاملی نخبگان و رسانه ها( سخن به 

میان آورده اســت و این در حالی اســت که امروزه تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطالعات، 

گســتره دیپلماسی و سیاست خارجی را به تحریریه روزنامه ها، شبکه های اینترنتی، تلویزیون ها و 

رادیو های جهانی کشانده است )رستگار و همکاران، 1397: 77(.

یه سی. ان. ان.(: این نظریه معتقد است که رسانه های  الف- تأثیر رســانه بر سیاست )نظر

خبــری می تواننــد در مواقع رخداد فجایع و بحران های انســانی، حکومت را تــکان دهند و در 

جهت مداخله در این بحران ها به حرکت وا دارند. به عنوان مثال، پوشش خبری سرکوب اعتراض 

دانشجویان در میدان تیان آن من پکن توسط حکومت چین در سال  1989، که توسط سی. ان. ان.، 

انجام گرفت موید این نظریه می باشــد. رسانه ها با دفاع از سیاست خارجی و با ارزش گذاری و 

ارزش سازی، القاء پیام و برجسته سازی، نســبت به مشروعیت بخشی به سیاست های حکومتی 

و رساندن پیام های دست اندرکاران دیپلماسی کشــورها به افکار عمومی جهانی، نقش توجیه گر 

دولــت را در عرصه سیاســت خارجی ایفا می نمایند. در این نقش، آن ها اشــاعه دهنده فرهنگ، 

عقاید، آراء و تبلیغ کننده ایدئولوژی و ایده های سیاســت خارجی کشورها هستند. با این وجود، 

به نظر می رســد که مطرح شدن این نظریه در ســال های اخیر و به ویژه توانایی آن در تأثیرگذاری 

بر سیاســت های دفاعی و  خارجی، توجه سیاستمداران، ژورنالیســت ها و اندیشمندان را به خود 

جلب کرده است. این جذابیت بیشتر ریشه در نقش رسانه ها به عنوان مهم ترین واسطه قدرت در 

سیاست دارد )صالحی امیری، 1387: 11-14(. 

1. Cable News Network (CNN)
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ب- تأثیر سیاســت بر رســانه: این نظریه خود دارای ابعادی اســت که در ادامه به شرح هر یک 

پرداخته می شود )رستگار و همکاران، 1397: 78(:

یــه تولید موافقت: در این نظریه، رســانه های خبری به جای آن که بر سیاســت تأثیر  ب-1. نظر

بگذارند و یا به انتقاد از حوزه قدرت بپردازند، پوشــش خبری خود را به گونه ای سامان می دهند که برای 

تصمیمات سیاســی، موافقت مخاطبان )توده مردم( را جلب کنند. بررســی ها نشان می دهند که پوشش 

خبری رسانه های آمریکا طی دوره های بحرانی به گونه ای بوده است که نه تنها در جهت نقد سیاست های 

رســمی حکومت نبوده است، بلکه به تولید موافقت برای آن سیاســت پرداخته اند. مانند پوشش خبری 

فعالیت های هســته ای ایران، حمله نظامی به عراق و افغانســتان از جمله مواردی است که می توان برای 

این نظریه برشمرد. 

یــه تولید موافقت برای مقامــات اجرایی: این نظریه بیانگر آن اســت که چگونه  ب-2. نظر

رســانه های خبری در نحوه پوشش خبری خود به گونه ای عمل می کنند که از تصمیمات مقامات اجرایی 

کشور حمایت کنند. اگر حادثه موردنظر مربوط به مقامات اجرایی کشور نباشد طور دیگری با آن برخورد 

خواهد شد. به عنوان مثال می توان از کشتار مردم عراق نام برد که رسانه های آمریکا آن را به صورت محدود 

پوشــش می دادند. ولی در حوادث پس از انتخابات ســال 88 در ایران به شدت به پوشش خبری تمامی 

ابعــاد می پرداختند. زیرا در مورد اول، مســئله مربوط به مقامات اجرایی آمریــکا بود ولی در مورد دوم، 

مسئله به مقامات ایران مربوط بوده است.

یه تولیــد موافقت برای نخبگان: مطابق این نظریه باید دو اصطالح در نظریه تولید  ب-3. نظر

موافقت مقامات اجرایی انجام داد و آن را تعدیل کرد؛ نخســت، رســانه های خبری تنها به تولید موافقت 

برای مقامات اجرایی کشــور نمی پردازند، بلکه به تولید موافقت برای نخبگان شــامل مقامات اجرایی و 

غیراجرایی نیز می پردازند. دوم، تحت برخی شــرایط، رسانه ها نه تنها به تولید موافقت نمی پردازند، بلکه 

صبغه انتقادی نیز به خود می گیرند. به نظر بعضی از پژوهشــگران در شــرایط مختلف سیاسی، عملکرد 

و تأثیر رســانه های خبری متفاوت خواهد بود. آنان ســه وضعیت را در این خصوص ترســیم می کنند؛ 

الــف- وفاق کامل بین نخبــگان؛ ب- عدم وفاق بین نخبــگان و ج- انحراف و انتقاد از سیاســت. در 

وضعیت »الف« هنگامی که نوعی وفاق نسبی بین نخبگان درباره مسائل مهم سیاسی وجود دارد، پوشش 

رسانه های خبری در جهت تولید موافقت برای تصمیمات آن ها خواهد بود. در وضعیت »ب« هنگامی که 

بین سیاستمداران و نخبگان بر سر یک مســئله سیاسی اختالف نظر وجود دارد، آن گاه رسانه های خبری 
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می تواننــد به انتقاد بپردازند و بر سیاســت تأثیر بگذارند. به عنوان مثال جنایت اســفبار زندان ابوغریب 

هنگامی بر مالء شــد و رســانه های خبری به انتقاد از آن پرداختند که بــوش مخالفانی در میان اعضای 

کنگره پیدا کرد، زیرا عده ای با نزدیک شدن به پایان دوره اول ریاست جمهوری بوش درصدد انتقاد از وی 

بودند. در وضعیت »ج« رســانه ها می توانند به رغم وفاق نســبی نخبگان سیاسی، به انتقاد بپردازند و از 

نظر و مواضع سیاســی نخبگان انحراف جویند. در چنین شرایطی رسانه ها می توانند به عنوان رکن چهارم 

دموکراسی عمل کنند )رستگار و همکاران، 1397: 79(.

یه تعاملی رســانه ها و قدرت: این نظریه معتقد است که باید جریانی دوسویه میان  ب-4. نظر

پوشش رســانه های خبری و قدرت سیاســی شــکل بگیرد. در واقع نظریه تولید موافقت، نظریه ای یک 

جانبه اســت و به تعامل و دوجانبه بودن رابطه رسانه های خبری و سیاســت توجه ندارد. با این حال، این 

تأثیرپذیری کامال انفعالی نیســت زیرا کار رسانه ها صرفا انعکاس آینه وار وقایع نیست، بلکه حقیقت آن 

است که رسانه ها با تأثیرپذیری از یکی از طرفین، از طریق نوعی قالب دهی، واقعیت را بازسازی می کنند 

و به مخاطبان خود ارائه می کنند. در واقع رســانه ها به طرزی به روایت واقعیت می پردازند که با انعکاس 

آینه وار آن متفاوت است. از سوی دیگر، باید به یک مسئله مهم پرداخت و آن عدم قطعیت سیاست هاست. 

به بیان دیگر، سیاســت های یک حکومت همیشه روشن و قطعی نیست و در این هنگام رسانه ها می توانند 

نقش جدی تری داشته باشند و سیاست ها به قدر کافی از صراحت و قطعیت برخوردار باشند، باید منتظر 

تأثیرپذیری رســانه ها از نخبگان باشیم. اما هنگامی که بین نخبگان، وفاق وجود ندارد و سیاست ها هم از 

صراحت و قطعیت کافی برخوردار نیست، امکان تأثیرگذاری رسانه ها بر سیاستمداران بیشتر خواهد بود 

)صالحی امیری، 1387: 11-14(.

مدل های تعامل رســانه و دیپلماسی: در مدل اول رسانه با رصد کردن اوضاع سیاسی منطقه 

و از طریق ارتباط نزدیک با محیط سیاســی، نکاتی را که باید دســتگاه دیپلماســی کشور نسبت به آن ها 

حساســیت داشته یا واکنش خاصی را نشان دهد بررسی می کند و در اختیار مدیریت سیاسی کشور قرار 

می دهد )سلطانی فر و همکاران، 1391: 2۰۰(.

5 
 

ٔؿئّٝ ٔطثٌٛ ثٝ  ،تٙس. ظیطا زض ٔٛضز اَٚپطزاذ قست ثٝ پٛقف ذجطی تٕبٔی اثٗبز ٔیزض ایطاٖ ثٝ 88ا٘تربثبت ؾبَ 
 .ٔؿئّٝ ثٝ ٔمبٔبت ایطاٖ ٔطثٌٛ ثٛزٜ اؾت ،ٔمبٔبت ارطایی آٔطیىب ثٛز ِٚی زض ٔٛضز زْٚ

ُٔبثك ایٗ ٘ٓطیٝ ثبیس زٚ انُالح زض ٘ٓطیٝ تِٛیس ٔٛافمت ٔمبٔبت : ًظزیِ تَلیذ هَافقت ثزای ًخجگبى .3-ة
ٞبی ذجطی تٟٙب ثٝ تِٛیس ٔٛافمت ثطای ٔمبٔبت ارطایی وكٛض  ضؾب٘ٝ ٘رؿت، ؛ارطایی ا٘زبْ زاز ٚ آٖ ضا تٗسیُ وطز

تحت زْٚ،  پطزاظ٘س. پطزاظ٘س، ثّىٝ ثٝ تِٛیس ٔٛافمت ثطای ٘رجٍبٖ قبُٔ ٔمبٔبت ارطایی ٚ غیطارطایی ٘یع ٔی ٕ٘ی
٘ٓط ثًٗی ثٝ ٘س.ٌیط ذٛز ٔیپطزاظ٘س، ثّىٝ نجغٝ ا٘تمبزی ٘یع ثٝ ٞب ٘ٝ تٟٙب ثٝ تِٛیس ٔٛافمت ٕ٘ی ثطذی قطایٍ، ضؾب٘ٝ

ٞبی ذجطی ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز. آ٘بٖ ؾٝ ٚيٗیت  اظ پػٚٞكٍطاٖ زض قطایٍ ٔرتّف ؾیبؾی، ّٖٕىطز ٚ تأحیط ضؾب٘ٝ
ا٘حطاف ٚ  -دٚ  ٖسْ ٚفبق ثیٗ ٘رجٍبٖ -ة؛ ٚفبق وبُٔ ثیٗ ٘رجٍبٖ -اِف؛ وٙٙس ضا زض ایٗ ذهٛل تطؾیٓ ٔی

بق ٘ؿجی ثیٗ ٘رجٍبٖ زضثبضٜ ٔؿبئُ ٟٔٓ ؾیبؾی ٚرٛز وٝ ٖ٘ٛی ٚفٍٞٙبٔی« اِف»زض ٚيٗیت . ا٘تمبز اظ ؾیبؾت
ٍٞٙبٔی« ة»زض ٚيٗیت  ٞب ذٛاٞس ثٛز. ٞبی ذجطی زض رٟت تِٛیس ٔٛافمت ثطای تهٕیٕبت آٖ زاضز، پٛقف ضؾب٘ٝ

تٛا٘ٙس  ٞبی ذجطی ٔی ٌبٜ ضؾب٘ٝ٘ٓط ٚرٛز زاضز، آٖ وٝ ثیٗ ؾیبؾتٕساضاٖ ٚ ٘رجٍبٖ ثط ؾط یه ٔؿئّٝ ؾیبؾی اذتالف
ثپطزاظ٘س ٚ ثط ؾیبؾت تأحیط ثٍصاض٘س. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ رٙبیت اؾفجبض ظ٘ساٖ اثٛغطیت ٍٞٙبٔی ثط ٔالء قس ٚ ثٝ ا٘تمبز 

ای ثب ٘عزیه ٞبی ذجطی ثٝ ا٘تمبز اظ آٖ پطزاذتٙس وٝ ثٛـ ٔربِفب٘ی زض ٔیبٖ اًٖبی وٍٙطٜ پیسا وطز، ظیطا ٖسٜ ضؾب٘ٝ
تٛا٘ٙس ثٝ  ٞب ٔی ضؾب٘ٝ« د»زض ٚيٗیت  ظ ٚی ثٛز٘س.قسٖ ثٝ پبیبٖ زٚضٜ اَٚ ضیبؾت رٕٟٛضی ثٛـ زضنسز ا٘تمبز ا

ضغٓ ٚفبق ٘ؿجی ٘رجٍبٖ ؾیبؾی، ثٝ ا٘تمبز ثپطزاظ٘س ٚ اظ ٘ٓط ٚ ٔٛايٕ ؾیبؾی ٘رجٍبٖ ا٘حطاف رٛیٙس. زض چٙیٗ 
 .(79: 1397)ضؾتٍبض ٚ ٕٞىبضاٖ،  تٛا٘ٙس ثٝ ٖٙٛاٖ ضوٗ چٟبضْ زٔٛوطاؾی ُٖٕ وٙٙس ٞب ٔی قطایُی ضؾب٘ٝ

ٞبی  ایٗ ٘ٓطیٝ ٔٗتمس اؾت وٝ ثبیس رطیب٘ی زٚؾٛیٝ ٔیبٖ پٛقف ضؾب٘ٝ: ّب ٍ قذرت رسبًِ ًظزیِ تعبهلی .4-ة
ای یه رب٘جٝ اؾت ٚ ثٝ تٗبُٔ ٚ زٚرب٘جٝ  ذجطی ٚ لسضت ؾیبؾی قىُ ثٍیطز. زض ٚالٕ ٘ٓطیٝ تِٛیس ٔٛافمت، ٘ٓطیٝ

ال ا٘فٗبِی ٘یؿت ظیطا وبض حبَ، ایٗ تأحیطپصیطی وبٔایٗٞبی ذجطی ٚ ؾیبؾت تٛرٝ ٘ساضز. ثب ثٛزٖ ضاثُٝ ضؾب٘ٝ
ٞب ثب تأحیطپصیطی اظ یىی اظ َطفیٗ، اظ  ٚاض ٚلبیٕ ٘یؿت، ثّىٝ حمیمت آٖ اؾت وٝ ضؾب٘ٝ ٞب نطفب ا٘ٗىبؼ آیٙٝ ضؾب٘ٝ

ٞب ثٝ َطظی ثٝ  وٙٙس. زض ٚالٕ ضؾب٘ٝ وٙٙس ٚ ثٝ ٔربَجبٖ ذٛز اضائٝ ٔی زٞی، ٚالٗیت ضا ثبظؾبظی ٔی َطیك ٖ٘ٛی لبِت
زیٍط، ثبیس ثٝ یه ٔؿئّٝ ٟٔٓ پطزاذت ٚ ؾٛیٚاض آٖ ٔتفبٚت اؾت. اظ اظ٘س وٝ ثب ا٘ٗىبؼ آیٙٝپطز ضٚایت ٚالٗیت ٔی

ٞبی یه حىٛٔت ٕٞیكٝ ضٚقٗ ٚ لُٗی ٘یؿت ٚ زض ایٗ  زیٍط، ؾیبؾتثیبٖٞبؾت. ثٝ آٖ ٖسْ لُٗیت ؾیبؾت
ٚ لُٗیت ثطذٛضزاض ٞب ثٝ لسض وبفی اظ نطاحت  تطی زاقتٝ ثبقٙس ٚ ؾیبؾت تٛا٘ٙس ٘مف رسی ٞب ٔی ٍٞٙبْ ضؾب٘ٝ

ٞب  وٝ ثیٗ ٘رجٍبٖ، ٚفبق ٚرٛز ٘ساضز ٚ ؾیبؾتٞب اظ ٘رجٍبٖ ثبقیٓ. أب ٍٞٙبٔی ثبقٙس، ثبیس ٔٙتٓط تأحیطپصیطی ضؾب٘ٝ
 ٞب ثط ؾیبؾتٕساضاٖ ثیكتط ذٛاٞس ثٛز أىبٖ تأحیطٌصاضی ضؾب٘ٝ ،ٞٓ اظ نطاحت ٚ لُٗیت وبفی ثطذٛضزاض ٘یؿت

 (.11-14: 1387أیطی، )نبِحی
ضؾب٘ٝ ثب ضنس وطزٖ اٚيبٔ ؾیبؾی ُٔٙمٝ ٚ اظ َطیك اضتجبٌ  اٍل هذلزض : ی تعبهل رسبًِ ٍ دیپلوبسیّب هذل
ٞب حؿبؾیت زاقتٝ یب ٚاوٙف ذبنی  ؾیبؾی، ٘ىبتی ضا وٝ ثبیس زؾتٍبٜ زیپّٕبؾی وكٛض ٘ؿجت ثٝ آٖ ٔحیٍ ثب ٘عزیه

 .(200: 1391ٚ ٕٞىبضاٖ، فط ؾُّب٘ی) زٞس وٙس ٚ زض اذتیبض ٔسیطیت ؾیبؾی وكٛض لطاض ٔی ضا ٘كبٖ زٞس ثطضؾی ٔی
 
 رسبًِ راٌّوبیی ٍ هطبٍرُ دستگبُ دیپلوبسی 

در این مدل، دســتگاه دیپلماسی، معادالت و مراودات سیاســی خود را با ملحوظات رسانه، تنظیم 

و تدوین می کند. ذکر این نکته ضروری اســت که رســانه ای قابلیت مطرح شــدن در این مدل را دارد که 
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به لحاظ اشــراف و تســلط بر شــرایط، برابر و یا حتی چند قدم جلوتر از دستگاه دیپلماسی حرکت کند، 

اینجاســت که متفکرین و اندیشمندان مستقر در حوزه رسانه، اهمیت خود را به اثبات می رسانند. بدیهی 

اســت رسانه ای که از نیروهای خالق و تحلیل گر خالی باشــد، توانایی ایفای چنین نقشی را ندارد و در 

این گونه موارد، دستگاه دیپلماسی نیز برای دریافت نظرات و پیشنهادهای رسانه، تالشی را مبذول نمی دارد 

و در تصمیم گیری های سیاسی و بین المللی صرفا به منابع محدود و قابل دسترسی خود مراجعه می کند. 

در مدل دوم، ارائه طریق و راهنمایی، مســیر برعکس را طی می کند، یعنی این دستگاه سیاست خارجی 

است که به رسانه جهت می دهد و از رسانه می خواهد در جهت تأمین امنیت ملی مواردی را لحاظ کند. 

در این مدل، وزارت خارجه پس از بررســی های انجام شده و بر طبق سیاست های کالن حاکم بر کشور 

از رســانه می خواهد که در دروازه بانی خبر و پخش برنامه های برون مرزی به مطالب موردنظر آن ها توجه 

کند )رستگار و همکاران، 1397: 79(. 

6 
 

تٙٓیٓ ٚ تسٚیٗ  ،زض ایٗ ٔسَ، زؾتٍبٜ زیپّٕبؾی، ٔٗبزالت ٚ ٔطاٚزات ؾیبؾی ذٛز ضا ثب ّٔحْٛبت ضؾب٘ٝ
قسٖ زض ایٗ ٔسَ ضا زاضز وٝ ثٝ ِحبِ اقطاف ٚ ای لبثّیت ُٔطح وٙس. شوط ایٗ ٘ىتٝ يطٚضی اؾت وٝ ضؾب٘ٝ ٔی

ایٙزبؾت وٝ ٔتفىطیٗ ٚ  ،حتی چٙس لسْ رّٛتط اظ زؾتٍبٜ زیپّٕبؾی حطوت وٙس تؿٍّ ثط قطایٍ، ثطاثط ٚ یب
ای وٝ اظ ٘یطٚٞبی ذالق  ثسیٟی اؾت ضؾب٘ٝ ضؾب٘ٙس. ا٘سیكٕٙساٖ ٔؿتمط زض حٛظٜ ضؾب٘ٝ، إٞیت ذٛز ضا ثٝ احجبت ٔی

یپّٕبؾی ٘یع ثطای زؾتٍبٜ ز ،ٌٛ٘ٝ ٔٛاضزتٛا٘بیی ایفبی چٙیٗ ٘مكی ضا ٘ساضز ٚ زض ایٗ ،ٌط ذبِی ثبقس ٚ تحّیُ
إِّّی نطفب  ٞبی ؾیبؾی ٚ ثیٗ ٌیطی زاضز ٚ زض تهٕیٓ زضیبفت ٘ٓطات ٚ پیكٟٙبزٞبی ضؾب٘ٝ، تالقی ضا ٔجصَٚ ٕ٘ی

اضائٝ َطیك ٚ ضإٞٙبیی، ٔؿیط ثطٖىؽ ضا َی  ،هذل دٍموٙس. زض  ثٝ ٔٙبثٕ ٔحسٚز ٚ لبثُ زؾتطؾی ذٛز ٔطارٗٝ ٔی
ذٛاٞس زض رٟت تأٔیٗ  زٞس ٚ اظ ضؾب٘ٝ ٔی ت وٝ ثٝ ضؾب٘ٝ رٟت ٔیوٙس، یٗٙی ایٗ زؾتٍبٜ ؾیبؾت ذبضری اؾ ٔی

ٞبی  ٞبی ا٘زبْ قسٜ ٚ ثط َجك ؾیبؾت ٚظاضت ذبضرٝ پؽ اظ ثطضؾی ،أٙیت ّٔی ٔٛاضزی ضا ِحبِ وٙس. زض ایٗ ٔسَ
ٓط ٔطظی ثٝ ُٔبِت ٔٛضز٘ ٞبی ثطٖٚ ثب٘ی ذجط ٚ پرف ثط٘بٔٝ ذٛاٞس وٝ زض زضٚاظٜ والٖ حبوٓ ثط وكٛض اظ ضؾب٘ٝ ٔی

  .(79: 1397)ضؾتٍبض ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٞب تٛرٝ وٙس آٖ
 
 
 
 

٘ٓطاٖ لسضتٕٙس ؾیبؾی زض ضؾب٘ٝ ٘یؿت ٚ ضؾب٘ٝ تٟٙب  زض ایٗ ٔسَ ٘یبظ چٙسا٘ی ثٝ ٚرٛز ٔتفىطیٗ ٚ نبحت
وٙٙسٌبٖ ایٗ ٔسَ زا٘ؿت، ظیطا  ٞبی زیىتبتٛض ضا اظ ٔهطف ٔزطی ٔٙٛیبت زؾتٍبٜ زیپّٕبؾی اؾت. قبیس ثتٛاٖ ٘ٓبْ

چٝ ضا ضؾب٘س ٚ ضؾب٘ٝ ٘یع تٟٙب آٖ ٞب ضا ثٝ حسالُ ٔی ذاللیت ٚ ضقس فىطی ا٘ؿبٖ ،ٞب ساز ٔٛرٛز زض ایٗ ؾیؿتٓاؾتج
ٖ٘ٛی اظ تٗبُٔ زٚؾٛیٝ ٔیبٖ ضؾب٘ٝ ٚ زؾتٍبٜ ؾیبؾت ذبضری  ،هذل سَمزض  وٙس. وٙٙس، تىطاض ٔی وٝ زیىتٝ ٔی

قٛز ثٝ ایٗ زِیُ اؾت وٝ زض  ی اؾتفبزٜ ٔیرب ٖجبضت زؾتٍبٜ ؾیبؾت ذبضروٝ زض ایٗقٛز. ّٖت ایٗ ٔتهٛض ٔی
وكٛضٞبی ٔرتّف ز٘یب ؾیبؾت ذبضری ٔهبزض ٔرتّفی زاضز ٚ تٟٙب ٔٙحهط ثٝ ٚظاضت أٛض ذبضرٝ ٘یؿت ٚ ٔٙبثٗی 

ٌیط٘سٌبٖ  ٕٔىٗ اؾت زض نسض تهٕیٓغیطٜ، چٖٛ قٛضای ضٚاثٍ ذبضری، قٛضای أٙیت ّٔی، پبضِٕبٖ، وٍٙطٜ ٚ ٞٓ
ؾیؿتٕبتیه ثب یىسیٍط زض تٗبُٔ ٚضؾب٘ٝ ٚ زؾتٍبٜ ذبضری ثٝ نٛضت اضٌب٘یً ،زیٍطضتٖجبثٝ ذبضری لطاض ٌیط٘س.

ٟ٘بیت ٚحست ٞسف ٚ زض زضوٙٙس ٚ  ٞبی ذٛز ضا ثب یىسیٍط تجبزَ ٔی ٞب ٚ تحّیُ ٚ ٘تبیذ ثطضؾی ٞؿتٙس  زائٓ
 .(201: 1391ٚ ٕٞىبضاٖ، فط ؾُّب٘ی) آیس ٞب ثٝ ٚرٛز ٔی نٛضت ٘یبظ یه ٚحست ضٚیٝ ثطای آٖ

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 دستگبُ دیپلوبسی
 ًظزیبت سیبستگذاری

 دیپلوبسی دستگبُ 

 

 رسبًِ

 

 ایدیپلوبسی رسبًِ
 

 رسبًِ

 

 دستگبُ دیپلوبسی

 

 رّجزاى سیبسی

 

 افکبر عوَهی

در این مدل نیاز چندانی به وجود متفکرین و صاحب نظران قدرتمند سیاسی در رسانه نیست و رسانه 

تنها مجری منویات دستگاه دیپلماسی است. شاید بتوان نظام های دیکتاتور را از مصرف کنندگان این مدل 

دانســت، زیرا استبداد موجود در این سیستم ها، خالقیت و رشــد فکری انسان ها را به حداقل می رساند 

و رســانه نیز تنها آن چه را که دیکته می کنند، تکرار می کند. در مدل سوم، نوعی از تعامل دوسویه میان 

رسانه و دستگاه سیاست خارجی متصور می شود. علت این که در این جا عبارت دستگاه سیاست خارجی 

استفاده می شود به این دلیل است که در کشورهای مختلف دنیا سیاست خارجی مصادر مختلفی دارد و 

تنها منحصر به وزارت امور خارجه نیست و منابعی هم چون شورای روابط خارجی، شورای امنیت ملی، 

پارلمان، کنگره و غیره، ممکن است در صدر تصمیم گیرندگان خارجی قرار گیرند. به عبارت دیگر، رسانه 

و دســتگاه خارجی به صورت ارگانیگ و سیستماتیک با یکدیگر در تعامل دائم  هستند و نتایج بررسی ها و 

تحلیل های خود را با یکدیگر تبادل می کنند و در نهایت وحدت هدف و در صورت نیاز یک وحدت رویه 

برای آن ها به وجود می آید )سلطانی فر و همکاران، 1391: 2۰1(.
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تٙٓیٓ ٚ تسٚیٗ  ،زض ایٗ ٔسَ، زؾتٍبٜ زیپّٕبؾی، ٔٗبزالت ٚ ٔطاٚزات ؾیبؾی ذٛز ضا ثب ّٔحْٛبت ضؾب٘ٝ
قسٖ زض ایٗ ٔسَ ضا زاضز وٝ ثٝ ِحبِ اقطاف ٚ ای لبثّیت ُٔطح وٙس. شوط ایٗ ٘ىتٝ يطٚضی اؾت وٝ ضؾب٘ٝ ٔی

ایٙزبؾت وٝ ٔتفىطیٗ ٚ  ،حتی چٙس لسْ رّٛتط اظ زؾتٍبٜ زیپّٕبؾی حطوت وٙس تؿٍّ ثط قطایٍ، ثطاثط ٚ یب
ای وٝ اظ ٘یطٚٞبی ذالق  ثسیٟی اؾت ضؾب٘ٝ ضؾب٘ٙس. ا٘سیكٕٙساٖ ٔؿتمط زض حٛظٜ ضؾب٘ٝ، إٞیت ذٛز ضا ثٝ احجبت ٔی

یپّٕبؾی ٘یع ثطای زؾتٍبٜ ز ،ٌٛ٘ٝ ٔٛاضزتٛا٘بیی ایفبی چٙیٗ ٘مكی ضا ٘ساضز ٚ زض ایٗ ،ٌط ذبِی ثبقس ٚ تحّیُ
إِّّی نطفب  ٞبی ؾیبؾی ٚ ثیٗ ٌیطی زاضز ٚ زض تهٕیٓ زضیبفت ٘ٓطات ٚ پیكٟٙبزٞبی ضؾب٘ٝ، تالقی ضا ٔجصَٚ ٕ٘ی

اضائٝ َطیك ٚ ضإٞٙبیی، ٔؿیط ثطٖىؽ ضا َی  ،هذل دٍموٙس. زض  ثٝ ٔٙبثٕ ٔحسٚز ٚ لبثُ زؾتطؾی ذٛز ٔطارٗٝ ٔی
ذٛاٞس زض رٟت تأٔیٗ  زٞس ٚ اظ ضؾب٘ٝ ٔی ت وٝ ثٝ ضؾب٘ٝ رٟت ٔیوٙس، یٗٙی ایٗ زؾتٍبٜ ؾیبؾت ذبضری اؾ ٔی

ٞبی  ٞبی ا٘زبْ قسٜ ٚ ثط َجك ؾیبؾت ٚظاضت ذبضرٝ پؽ اظ ثطضؾی ،أٙیت ّٔی ٔٛاضزی ضا ِحبِ وٙس. زض ایٗ ٔسَ
ٓط ٔطظی ثٝ ُٔبِت ٔٛضز٘ ٞبی ثطٖٚ ثب٘ی ذجط ٚ پرف ثط٘بٔٝ ذٛاٞس وٝ زض زضٚاظٜ والٖ حبوٓ ثط وكٛض اظ ضؾب٘ٝ ٔی

  .(79: 1397)ضؾتٍبض ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٞب تٛرٝ وٙس آٖ
 
 
 
 

٘ٓطاٖ لسضتٕٙس ؾیبؾی زض ضؾب٘ٝ ٘یؿت ٚ ضؾب٘ٝ تٟٙب  زض ایٗ ٔسَ ٘یبظ چٙسا٘ی ثٝ ٚرٛز ٔتفىطیٗ ٚ نبحت
وٙٙسٌبٖ ایٗ ٔسَ زا٘ؿت، ظیطا  ٞبی زیىتبتٛض ضا اظ ٔهطف ٔزطی ٔٙٛیبت زؾتٍبٜ زیپّٕبؾی اؾت. قبیس ثتٛاٖ ٘ٓبْ

چٝ ضا ضؾب٘س ٚ ضؾب٘ٝ ٘یع تٟٙب آٖ ٞب ضا ثٝ حسالُ ٔی ذاللیت ٚ ضقس فىطی ا٘ؿبٖ ،ٞب ساز ٔٛرٛز زض ایٗ ؾیؿتٓاؾتج
ٖ٘ٛی اظ تٗبُٔ زٚؾٛیٝ ٔیبٖ ضؾب٘ٝ ٚ زؾتٍبٜ ؾیبؾت ذبضری  ،هذل سَمزض  وٙس. وٙٙس، تىطاض ٔی وٝ زیىتٝ ٔی

قٛز ثٝ ایٗ زِیُ اؾت وٝ زض  ی اؾتفبزٜ ٔیرب ٖجبضت زؾتٍبٜ ؾیبؾت ذبضروٝ زض ایٗقٛز. ّٖت ایٗ ٔتهٛض ٔی
وكٛضٞبی ٔرتّف ز٘یب ؾیبؾت ذبضری ٔهبزض ٔرتّفی زاضز ٚ تٟٙب ٔٙحهط ثٝ ٚظاضت أٛض ذبضرٝ ٘یؿت ٚ ٔٙبثٗی 

ٌیط٘سٌبٖ  ٕٔىٗ اؾت زض نسض تهٕیٓغیطٜ، چٖٛ قٛضای ضٚاثٍ ذبضری، قٛضای أٙیت ّٔی، پبضِٕبٖ، وٍٙطٜ ٚ ٞٓ
ؾیؿتٕبتیه ثب یىسیٍط زض تٗبُٔ ٚضؾب٘ٝ ٚ زؾتٍبٜ ذبضری ثٝ نٛضت اضٌب٘یً ،زیٍطضتٖجبثٝ ذبضری لطاض ٌیط٘س.

ٟ٘بیت ٚحست ٞسف ٚ زض زضوٙٙس ٚ  ٞبی ذٛز ضا ثب یىسیٍط تجبزَ ٔی ٞب ٚ تحّیُ ٚ ٘تبیذ ثطضؾی ٞؿتٙس  زائٓ
 .(201: 1391ٚ ٕٞىبضاٖ، فط ؾُّب٘ی) آیس ٞب ثٝ ٚرٛز ٔی نٛضت ٘یبظ یه ٚحست ضٚیٝ ثطای آٖ

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 دستگبُ دیپلوبسی
 ًظزیبت سیبستگذاری

 دیپلوبسی دستگبُ 

 

 رسبًِ

 

 ایدیپلوبسی رسبًِ
 

 رسبًِ

 

 دستگبُ دیپلوبسی

 

 رّجزاى سیبسی

 

 افکبر عوَهی

آن چه در این مدل اهمیت دارد هم سویی رسانه و دستگاه سیاست خارجی است و هر دو هم چون دو 

بازوی بدن حرکت می کنند و از یک مغز فرمان می پذیرند. امروزه در بیشتر کشورها، این مدل مورد استفاده 

قرار می گیرد و دولت ها از حداکثر ظرفیت رســانه ای برای دیپلماســی خود بهــره می برند. به عبارت بهتر، 

حرکت در شــاهراه های پرترافیک و خطرناک بین الملل، بدون بهره مندی از خدمات رســانه، امکان پذیر 

نیست و در صورت بی دقتی در استفاده از این پتانسیل قدرتمند، کشورها بایکوت و دچار انزوای سیاسی 

و بین المللی می شوند )صالحی امیری، 1387: 15-17(.

مکتب سلیمانی: پس از شهادت حاج قاسم ســلیمانی، جهان متوجه شد با یک فرد روبرو نبوده 

بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری، با مکتب حاج قاســم  مواجه اســت )حضــرت آیت الله خامنه ای، 13 

دی ماه 1398(. به فرموده امام  خامنه ای شــهید ســلیمانی نرم افزار مقاومت و الگــوی مبارزه را در میان 

ملت های اســالمی رایج کرد )حضرت آیت الله خامنــه ای، 26 آذر ماه 1399(. در این میان، قدرت نرم، 

تفوق و برتری بی ســروصدا و کم هزینه ای اســت که ناظر بر نظام ترجیحات یــک جامعه علیه رقیبان و 

دشمنانش می باشد که کشــورهای صاحب ایدئولوژی و قدرت در قرن اخیر از آن برای پیشبرد اهداف و 

رسیدن به آرمان های شان بهره می برند. لذا، هر جامعه ای برای حفظ انسجام و اقتدار پایدار، به مؤلفه های 

نرمی هم چون علم، فرهنگ و دیپلماســی نیازمند است. این قدرت و مؤلفه ها جهت پیاده سازی و تعمیم 

اجتماعی به سه صورت و در سه سطح عمل می کند )محمدلو، 1399(:

الف( گزاره های خبری و متون راهبردی )متن(: این بخش شامل فضاسازی و موقعیت آفرینی 

از طریق اخبار و اســتفاده از ظرفیت بنگاه های خبری اســت که غالبا اثری کوتاه مدت داشته و درصدد 
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مدیریت فضای حال و موقعیت کنونی است. سی. ان. ان.، بی. بی. سی1. و تمامی خبرگزاری های داخلی 

و خارجی در این راستا انجام ماموریت می کنند.

ب( تصویرســازی و جذابیت بصری )تصویــر(: این بخش ناظر بر فرهنگ ســازی بوده و 

ماموریتی میان مدت در راســتای جامعه سازی برایش تعریف شده و حفظ انسجام سیستمی و جلوگیری 

از آنارشیســم اجتماعی، کار ویژه آن محســوب می شود. هالیوود و بنگاه های ســینمایی نظیر هالیوود و 

سازمان های صداوسیما در هرکشــوری با گره خوردن به هنر و جذابیت های دراماتیک چنین رسالتی در 

راستای حفظ و ارتقاء جوامع دارند.

ج( اسطوره ســازی یا شخصیت های الگو )اسطوره(: این مورد به لحاظ اهمیت و ارتباط با 

واقعیت یک ایدئولوژی، حائز امتیاز برجســته و ویژه ای است. جامعه ای که شخصیت الگو و اسطوره ای 

یا حتی کاریزما برای ســبک زندگی مردمش تدارک ببیند، به لحاظ قدرت نرم در اوج اقتدار و تاب آوری 

قرار خواهد داشــت. این عنصر برخالف دو ســطح قبلی، جذابیت و تاثیرگذاری اش محســوس بوده و 

عمق اســتراتژیک دارد. با این تفاسیر، این مقوله برای یک سیستم، نعمت بسیار بزرگی است که رسالتش 

نه موقعیت ســازی کوتاه مدت و نه فرهنگ ســازی میان مدت، بلکه امری فراتر به نام تاریخ ســازی است 

)محمدلو، 1399(.

در تشریح و تبیین مکتب سلیمانی و قدرت نرم آن به عنوان ابزاری استراتژیک جهت استفاده 

در فرآیندهای دیپلماتیک و دیپلماســی رســانه ای همین بس که دشــمنان و مخالفان نیز لب به 

تحســین گشوده و به تجزیه و تحلیل رفتارها و عملکردهای این شخصیت و مکتب در حوزه های 

مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی و غیره، پرداخته اند. دیوید پترائوس2، فرمانده پیشین سنتکام 

)فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکا3( درباره شــهید ســلیمانی اظهار داشــت: »ما قاسم 

سلیمانی را یک انسان بسیار توانمند، کاریزماتیک، ماهر، از نظر حرفه ای، شایسته و ... دیدیم«، 

رسانه ها و شــخصیت های نظامی و سیاسی غربی، القاب مختلف دیگری نیز به شهید سلیمانی 

دادند که عبارتند از: »فرمانده در ســایه«، »قدرتمندتریــن عامل باز طراحی خاورمیانه جدید«، 

»کابوس اســرائیل«، »مغز متفکر نظامی ایران«، »دشمن شایســته«، »فرمانده ای قابل احترام«، 

1. British Broadcasting Corporation (BBC)
 2. Petraeus
3. United States Central Command (CENTCOM)
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»مردی که همه جا هســت«، »دشــمنی تحسین برانگیز«، »شوالیه ســفید«، »رهبر مطمئن و با 

ثبات«، »یک استراتژیست محاسبه گر« و »عمل گرایی زیرک« )معارفی، 1398(. از این رو، قدرت 

نرم انقالب اســالمی ایران و مزیت رقابتی اش نسبت به غرب و شرق، شهدایی است که چون یک 

کارخانه انسان ســازی، تربیت و کادرسازی در تمامی سطوح کودک تا بزرگسال جامعه خصوصا 

نسل نوجوان و جوان را به ارمغان آوردند. در راس این شهدا، حاج قاسم سلیمانی، شخصیت نظام 

را قبل و بعد از شــهادتش به رخ دنیا کشــید و قدرت نرمی بود که بعد از شــهادت، آزادتر شد و 

قفس برساخته و پوشــالی آمریکایی را در ذهن مردم و قلب منطقه شکست و تحقیر نمود. حاج 

قاســم، در کمال مبارزه سخت، نرم افزاری بود که اندیشــه مبارزه و فرهنگ مقاومت را در منطقه 

و جهان اســالم تعمیم بخشید و به اســم رمز مقاومت و بیداری تبدیل شد )محمدلو، 1399(. 

با این وصف، مکتب حاج قاســم همان است که در وصیت نامه اش خطاب به  برادران و خواهران 

ایرانی فرمود: »برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و ســربلند که جان من و امثال 

من، هزاران بار فدای شــما باد، کما این که شــما صدها هزار جان را فدای اسالم و ایران کردید؛ 

از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم، مظلوم، وارســته در دین، فقه، 

عرفان، معرفت؛ خامنه ای عزیز را عزیِز جان خود بدانید. حرمت او را حرمِت مقدســات بدانید 

... مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد ... مذمت دشمنان و شماتت آن ها و فشار آن ها، 

شــما را دچار تفرقه نکند. بدانید که می دانید مهم ترین هنر خمینی عزیز این بود که اول اسالم را 

به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسالم قرار داد ... هنر امام این بود که اسالم را به 

پشــتوانه آورد؛ عاشورا و محرم، صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد. شهدا، محور عزت و 

کرامت همه ما هستند؛ نه برای امروز، بلکه همیشه این ها به دریای واسعه خداوند سبحان اتصال 

ح خود را که امروز ولی فقیه فرمانده آنان است، برای دفاع از خودتان، 
ّ
یافته اند ... نیروهای مســل

مذهب تان، اسالم و کشور احترام کنید و نیروهای مسلح می بایست همانند دفاع از خانه ی خود، 

از ملت و نوامیس و ارِض آن حفاظت و حمایت و ادب و احترام کنند و نسبت به ملت همان گونه 

که امیرالمؤمنین موالی متقیان فرمود، نیروهای مسلح می بایست منشأ عزت ملت باشد و قلعه و 

پناهگاه مستضعفین و مردم باشد و زینت کشورش باشد.«
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روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی بود که در آن با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد1 نقش مکتب 

سلیمانی در بالندگی دیپلماسی رسانه ای، بررسی و الگوی مفهومی ارائه شد. رویکرد نظریه داده بنیاد یک 

نوع روش پژوهش کیفی اســت که به طور استقرایی یک سلسله رویه های سیستماتیک را به کار می گیرد تا 

مدلی درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کند )کوربین و استراوس2، 1396(.

مشــارکت کنندگان )نمونه گیری( و مالحظات اخالقی3: در نمونه گیری پژوهش کیفی 

که آن را نمونه گیــری هدفمند4 )گال و همکاران5، 1398( یا نمونه گیری تئوریکی6 )کرســول7، 

2۰۰7( می نامند، هدف پژوهشــگر انتخاب مواردی اســت که با توجه به هدف تحقیق سرشار 

از اطالعات باشــد و پژوهشــگر را در شــکل دادن مدل نظری خود یاری دهــد و این فرآیند تا 

جایی ادامه می یابد که طبقه بندی مربوط به داده ها و اطالعات، اشــباع و نظریه مورد نظر با تمام 

جزئیات و با دقت تشــریح شود )کرســول، 2۰۰7(. مایکل پاتون8 معتقد است که شیوه ایده آل 

نمونه گیری کیفی آن اســت که تا رســیدن به موارد زائد )مواردی که پس از آن اطالعات جدیدی 

بـه دست نمی آید( ادامه یابد )گال و همکاران، 1398(. با این وصف، در این پژوهش، اطالعات 

به روش مصاحبه ژرف نگر به صورت هدایت کلیات و نیمه ســاختار یافته9 گردآوری شده است و 

مشــارکت کنندگان در آن تعداد هفده نفر از متخصصــان و صاحبنظران )نخبگان( در زمینه های 

علوم سیاسی، رســانه، علوم اجتماعی، جامعه شناســی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های استان 

مازندران بودند که از طریق برگزاری جلســه گروه کانونی1۰ مورد مصاحبه قرار گرفتند. از سویی، 

مالحظــات اخالقی نیز در اجرای پژوهش نیز مد نظر قرار گرفت که در واقع، نشــان دهنده میزان 

 1. Grounded Theory Approach
 2. Corbin & Strauss 
3. Ethical Concerns
4. Purposeful Sampling
 5. Gall et al.
6. Theoretical Sampling
 7. Cresswell
 8. Patton
9. Semi Structured Interview
10. Focus Group
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و چگونگی احترام پژوهشــگر به مشارکت کنندکان اســت. در همین خصوص، به همراه سؤاالت 

مصاحبــه، نامه ای با امضاء پژوهشــگر مبنی بر تعهــد اخالقی در نگهداری مفــاد مصاحبه و 

مشخصات مشارکت کنندگان و انتشار نکردن آن ارسال شد. هم چنین، با اطالع مشارکت کنندگان 

تمام مصاحبه ها ضبط و برای اســتخراج نکات کلیدی پیرامون موضوع پژوهش، بررســی شد. 

پس از اعالم موافقت مشــارکت کنندگان، مصاحبه ها با محوریت تلقی، برداشت و شاخص های 

مورد نظر برای بالندگی دیپلماسی رســانه ای با محوریت قرار دادن نقش مکتب شهید سلیمانی، 

فرصت ها، موانع و چالش های پیش روی بالندگی دیپلماســی رسانه ای، برنامه ها و فعالیت های 

مورد انتظار از رسانه  ملی و شــبکه های استانی، خبرگزاری ها، شبکه های اجتماعی، دانشگاه ها، 

حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت امور خارجه 

و دستگاه دیپلماسی و نقش شهید سلیمانی در بالندگی دیپلماسی رسانه ای، برگزار شد.

یافته ها

1. از دیــدگاه متخصصــان و صاحبنظران مؤلفه های مؤثر بر نقش مکتب ســلیمانی در بالندگی 

دیپلماسی رسانه ای، کدام اند؟

برای پاسخگویی به سؤال نخست پژوهش، داده های کیفی جمع آوری شده از طریق مصاحبه 

با نخبگان، بر اساس روند نظریه داده بنیاد تجزیه و تحلیل شد.

تحلیل داده ها )کدگذاری(

الــف. کدگذاری باز: کدگذاری باز فرایند تحلیلی نامگذاری مفاهیم و طبقه بندی و کشــف ویژگی ها 

و ابعاد آن ها در داده ها از طریق انجام دادن مقایســه ای مدام )االکلنگی1( اســت که پژوهشــگر مفاهیم 

را از زوایــای مختلفــی از درون و بیــرون یا وارونه ای2 بررســی و تحلیل می کند تا دیــدگاه متفاوتی در 

خصــوص اهمیت و جایگاه مفاهیم کســب کند )کوربیــن و اســتراوس، 1396(. در پژوهش حاضر، 

مصاحبه های ضبط شــده پس از پیاده ســازی با اســتفاده از روش تحلیل محتوا3 به صورت سطر به سطر 

1. Flip-flop Technique
 2. Upside Down
3. Content Analysis
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بررســی، مفهوم پردازی، مقوله بندی و سپس، بر اساس مشابهت، ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترك 

بین کدهای باز، مفاهیم و مقوالت )طبقه ای از مفاهیم( مشــخص شــدند. در ادامه این بخش، کدهای 

باز، مقوله های فرعی و مقوله های مربوط به شــرایط علی، پدیده محوری، زمینه ای، میانجی و راهبردها و 

پیامدهای مربوط، ارائه شده است.

شــرایط علی: شرایط علی به شــرایطی گفته می شــود که عامل اصلی به وجود آورنده پدیده مورد 

مطالعه باشــد )کوربین و استراوس، 1396(. نتایج تحلیل محتوای پاســخ مصاحبه شونده ها حاکی از 

وجود چهار مقوله اصلی )انقالب اســالمی ایران، رهبری جهان اســالم، شخصیت کاریزماتیک سردار 

و فناوری های ارتباطی و رســانه ای( در خصوص شــرایط علی برای ایجاد پدیده مورد مطالعه است که 

کدهای باز مربوط به آن ها به شرح جدول 1 است. 

جدول 1: کدهای باز و مقوله های مربوط به شرایط علی

ی
عل

ط 
رای

ش

کدهای بازمقوله ها

انقالب اسالمی ایران

نقش آفرینی مستضعفان و پابرهنگان در تشکیل حکومت  ·
استقرار حکومت دینی  ·

والیت فقیه و مرجعیت  ·
حضور سپاه پاسداران انقالب اسالمی در کنار ارتش  ·

سازماندهی نیروهای جهادی و بسیج مردمی  ·
تشکیل جبهه مقاومت   ·

رهبری جهان اسالم

احیای امت اسالمی  ·
ام القری و پرچمداری اسالم گرایی در جهان  ·

ندای تقریب پیروان مذاهب مختلف اسالمی  ·
تقویت گرایش به مذهب شیعه در جهان   ·

شخصیت کاریزماتیک سردار

الهام بخشی  ·
وفاداری  ·

دوست داشتنی  ·
مورد اعتماد   ·

مردمی   ·

فناوری های ارتباطی و رسانه ای

شبکه های اجتماعی مجازی  ·
شبکه های برون مرزی  ·

تحوالت نرم افزارها و سخت افزارها  ·
نسل جدید گوشی های هوشمند  ·
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برای دســت یابی به الگوی مناســب و جامع در خصوص نقش مکتب سلیمانی در بالندگی 

دیپلماســی رسانه ای، نمی توان نسبت به شــرایط علی موثر بر نقش مکتب سلیمانی در بالندگی 

دیپلماســی رســانه ای، بی تفاوت بود. در این پژوهش مشــخص گردید که شرایط علی به چهار 

دسته از عوامل بســتگی دارد؛ دسته نخســت عوامل به پیروزی انقالب اسالمی در ایران مرتبط 

است. در جریان پیروزی انقالب شکوهمند مردم ایران، نقش آفرینی مستضعفان و پابرهنگان در 

تشکیل حکومت و تصمیم آحاد جامعه برای استقرار حکومت دینی )جمهوری اسالمی ایران( و 

سپردن اختیار امور از طریق قانون اساسی مورد تایید مردم به منتخبان شان در حوزه های مختلف 

سیاســی، با پشــتوانه نقش مرجعیت دینی و در راس آن والیت فقیه، تاسیس نهاد و سازمان های 

مختلف از جمله ســپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یک نهاد شــبه نظامی به عنوان یار و 

برادر در کنار ارتش جمهوری اســالمی ایران، هم چنین ســازماندهی نیروهای مردمی در قالب 

جهاد سازندگی و بسیج داوطلبانه مردم جهت دفاع از کشور در جنگ تحمیلی و سرانجام تشکیل 

جبهه مقاومت جهت مقابله با سیاســت های استعمارگران و در راس آن  ها آمریکا و رژیم غاصب 

صهیونیســتی، نیروهای تکفیری و تروریست چون داعش و غیره، از علل و شرایط غیرقابل کتمان 

در دیپلماسی رسانه ای است که مکتب سلیمانی خود برآمده از این وقایع و حضور موثر و مستمر 

در جبهه های نبرد و انس و الفت با سایر رزمندگان در کشورهای دوست و برادر است که می تواند 

مورد توجه قرار گیرد. در دســته بندی دوم به رهبری جهان اسالم مرتبط است. امروزه در سرتاسر 

جهان، جمهوری اســالمی ایران با تشکیل نخستین جمهوری اسالمی بر احیاء  مجدد امت های 

اسالمی، ام القری و پرچمداری اسالم گرایی در جهان، منادی واقعی و حقیقی تقریب بین پیروان 

مذاهب مختلف اســالمی و از دالئل تقویت گرایش به مذهب شیعه در جهان شده است. دسته 

سوم عوامل، به شخصیت کاریزماتیک شهید قاسم سلیمانی مرتبط است. ویژگی های شخصیتی 

ایشــان به عنوان عوامل علی بالندگی دیپلماســی رسانه ای غیر قابل انکار اســت. ایشان رهبری 

الهام بخش، انســانی وفادار به میهن و والیت فقیه، فردی دوست داشــتنی و محبوب در میان همه 

مردم و اقوام ایرانی و حتی کشــورهای دوســت، مورد اعتماد همه مردم و مسئوالن و یک نیروی 

مردمی برآمده از متن مردم و در خدمت مردم و آرمان های همرزمان شهیدش بود. دسته چهارم، 

عوامل مرتبط با فناوری های ارتباطی و رســانه ای می باشــد. امروزه، توسعه ارتباطات و فناوری، 

به عنوان زیرساخت تمام بخش های کشور به خصوص در حوزه رسانه اهمیت زیادی یافته است. 
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فناوری های اطالعاتی و ارتباطی و رســانه ای، ســبب گسترش شــبکه های اجتماعی مجازی، 

افزایش تعداد شــبکه های برون مرزی صدا و ســیما و شبکه های اســتانی، تحوالت چشمگیر در 

حوزه های نرم ا فزاری و ســخت افزارها و تولید و عرضه نســل جدید گوشــی های هوشمند، شده 

اســت، به طوری که فراهم بودن زیرســاخت های ارتباطی، باعث شــکل  گیری موفق و بالندگی 

دیپلماسی رسانه ای می شود.

پدیده محوری: حادثه یا اتفاق اصلی است که یک سلسله کنش ها/کنش های متقابل برای کنترل یا 

اداره کردن آن وجود دارد و به آن مربوط می شود )کوربین و استراوس، 1396(. پدیده محوری مورد مطالعه 

در این پژوهش در جدول 2 ارائه شــده است. بر اساس موارد استخراجی پس از پیاده سازی، مقوله بندی 

بر اساس مشابهت، ارتباطات مفهومی و خصوصیات مشترك بین کدهای باز، عوامل شناسایی شده موثر 

پدیده محوری بر نقش مکتب ســلیمانی در بالندگی دیپلماســی رســانه ای، از دو مقوله )ُبعد  درونی و 

ُبعد  بیرونی( تشــکیل می شود. نخستین مقوله، بالندگی در داخل کشــور )ُبعد  درونی( که از مقوله های 

فرعی والیت مداری، کرامت  انسانی، وحدت  و  همبستگی  ملی، خودکفایی  و  استقالل اقتصادی، نگرش 

 فراجناحی، حفظ یکپارچگی  سیاســی، هویت  ملی و انسجام  ملی و مقوله دوم، بالندگی در خارج کشور 

)ُبعــد  بیرونی( که از مقوله های فرعی اقتدار  و  امنیت ملی، نقش آفرینی  جهانی، اخالق سیاســی، قدرت 

 دفاعی  و  نظامی، جهاد  علیه تروریسم  و نظام  سلطه و تقویت گفتمان مقاومت، که جملگی بیانگر بینش، 

منش، عملکرد و دستاوردهای شهید سلیمانی است.

جدول 2: کدهای باز و مقوله های مربوط به پدیده محوری
کدهای بازمقوله های فرعیمقوله هاپدیده محوری

ی
ها

سان
ی ر

اس
لم

دیپ
ی 

دگ
الن

و ب
ی 

مان
سلی

ب 
کت

م

ی(
رون

د د
)ُبع

ور 
کش

ل 
اخ

ر د
ی د

دگ
الن

والیت مداریب

تبعیت از فرامین رهبری  ·
تحقق منویات رهبری  ·

بصیرت، صبر و استقامت  ·
سرباز راستین والیت  ·

کرامت انسانی

تقوا  ·
توکل  ·

امیدواری  ·
جسارت و شجاعت  ·

بینش و آینده نگری  ·
ایثار و شهادت  ·

وحدت و همبستگی ملی

دفاع از سرزمین  ·
احترام به اقوام، فرهنگ  ها و خرده فرهنگ ها  ·

پاسداری از دین و مذهب  ·
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ی
ها

سان
ی ر

اس
لم

دیپ
ی 

دگ
الن

و ب
ی 

مان
سلی

ب 
کت

م

ی(
رون

د د
)ُبع

ور 
کش

ل 
اخ

ر د
ی د

دگ
الن

ب

خودکفایی واستقالل 
اقتصادی

جهاد اقتصادی  ·
اقتصاد مقاومتی  ·

خودکفایی   ·
خدمت رسانی به محرومان  ·

نگرش فراجناحی

ترجیح منافع ملی  ·
مدافع حریم والیت  ·

خلوص و تعهد نسبت به آرمان های انقالب اسالمی  ·
پیگیری ایجاد همگرایی نیروهای مومن و انقالبی  ·

حفظ یکپارچگی سیاسی
درایت و بینش عمیق سیاسی  ·

نه شرقی و نه غربی  ·
احترام به قانون اساسی و قوای سه گانه  ·

هویت ملی
تاکید و پایبندی به ارزش های ملی و دینی  ·

تاکید بر ارزش های اجتماعی و انسانی و اخالقی  ·
تاکید و استفاده از پتانسیل نیروهای جوان و ارزشی  ·

انسجام ملی

یکسان انگاری منافع ملی و فراملی  ·
تمرکز بر پیکره ای منسجم و یکپارچه به نام ایران  ·

مدافع تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی کشور  ·
کمک رسانی و امداد به مناطق مختلف در مواقع بحران  ·

·  تاکید بر تخصص و تعهد

ی(
رون

د بی
)ُبع

ور 
کش

ج 
ار

 خ
در

ی 
دگ

الن
ب

اقتداروامنیت ملی
ارتقای بازیگری ایران در سطح جهانی  ·

تغییر توازن قوای منطقه ای  ·
امنیت سازی فرامرزی  ·

نقش آفرینی جهانی

نفوذ سیاسی، اعتبار اجتماعی و تاثیرگذاری منطقه ای   ·
جمهوری اسالمی در عرصه بین الملل 

تحلیل های دقیق و درک درست از مسائل منطقه  ·
بیداری مسلمانان و آزادی خواهان جهان  ·

حل مشکالت امت اسالم  ·
خنثی  سازی توطئه های دشمنان در تجزیه برخی کشورهای   ·

اسالمی

اخالق سیاسی

تاکید بر سعادت و رستگاری بشر  ·
·  برقراری رابطه ای تعاملی با همه سیاستمداران و دولت ها

نزدیکتر کردن گروه های مختلف سیاسی به یکدیکر  ·
حل اختالفات گروه های جهادی در بزنگاه های احساس  ·

حقوق بشر  ·

قدرت دفاعی و نظامی

تدوین و تبیین الگوهای مبارزه در میان ملت های اسالمی  ·
ایجاد کمربند دفاعی در منطقه  ·

تقویــت قــدرت ایدئولوژیــک، نظامــی، ژئوپلیتیــک و   ·
ژئواســتراتژیک از جنبــش حمــاس و جهاد اســالمی تا 

حزب الله، عراق و یمن
تقویت توان موشکی محور مقاومت  ·
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جهاد علیه تروریسم ونظام 
سلطه

شکست طرح آمریکایی-اسرائیلی خاورمیانه بزرگ  ·
حضور در خط مقدم نبرد با صهیونیست ها  ·

سرنگونی حکومت داعش در عراق و سوریه  ·
حمایت از انصارالله یمن  ·

شبکه سازی و مردم پایه کردن محور مقاومت  ·

تقویت گفتمان مقاومت

فعال شدن جنبش های مردمی  ·
هویت بخشی به محور مقاومت  ·

طراحی نرم افزار مقاومت  ·
پیگیری و گسترش بسیج جهانی اسالم در برابر دشمنان  ·

جدول 2، نشان داد عوامل شناسایی شــده موثر پدیده محوری بر نقش مکتب سلیمانی در بالندگی 

دیپلماسی رسانه ای، از دو مقوله )ُبعد  درونی و ُبعد  بیرونی( تشکیل می شود. نخست، بالندگی در داخل 

کشــور )ُبعد  درونی( که از مقوله های فرعی والیت مداری، کرامت  انســانی، وحدت  و  همبستگی  ملی، 

خودکفایی  و  اســتقالل اقتصادی، نگرش  فراجناحی، حفظ یکپارچگی  سیاســی، هویت  ملی و انسجام 

 ملی و مقوله دوم، بالندگی در خارج کشــور )ُبعد  بیرونی( که از مقوله هــای فرعی اقتدار  و  امنیت ملی، 

نقش آفرینــی  جهانی، اخالق سیاســی، قدرت  دفاعی  و  نظامی، جهاد  علیه تروریســم  و نظام  ســلطه و 

تقویت گفتمان مقاومت، که جملگی بیانگر بینش، منش، عملکرد و دستاوردهای شهید سلیمانی است. 

برجسته سازی و تاکید و ترویج این مقوله های اصلی و فرعی سهم بسزایی در بالندگی دیپلماسی رسانه ای 

خواهند داشــت. سرباز و جان بر کف والیت و کشــور بودن، برخورداری از سجایا و کرامات انسانی از 

جمله فرهنگ ایثار و شهادت، توجه و تاکید بر لزوم همبستگی ملی همه اقوام در دفاع از تمامیت ارضی 

تا پاســداری از حریم دین و مذهب، تاکید بر خودکفایی و خدمت رسانی به محرومان در همه عرصه ها 

از جمله حوزه اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم های ظالمانه، گزینش نگرش  فراجناحی در تعهد نسبت 

به آرمان های انقالب اســالمی و منافع ملی، حفظ یکپارچگی سیاســی با پایبندی به شعار نه شرقی، نه 

غربی، جمهوری اسالمی در راســتای منویات مقام معظم رهبری و قانون اساسی، تاکید بر هویت ملی 

بــا در نظر گرفتن ارزش های اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، مذهبی و غیره در همــه اقوام ایرانی و حفظ 

انسجام ملی در داخل کشور )ُبعد  درونی(، هم چنین، اقتدار  و  امنیت ملی از طریق ارتقاء نقش بازیگری 

ایران در ســطح جهانی و امنیت ســازی فرامرزی، نقش آفرینی  جهانی با نفوذ سیاسی، اعتبار اجتماعی و 

تاثیرگذاری منطقه ای جمهوری اســالمی در عرصه بین الملل و تحلیل های دقیق و درک درست از مسائل 

منطقه، تاکید بر اخالق سیاســی با افزایش برقراری رابطه ای تعاملی با همه سیاســتمداران و دولت های 

منطقه ای و جهانــی، افزایش قدرت  دفاعی  و  نظامی با ایجاد کمربنــد دفاعی در منطقه و تقویت قدرت 
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ایدئولوژیک، نظامی، ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک از جنبش حماس و جهاد اسالمی تا حزب الله، عراق 

و یمــن، برگزیدن وظیفه و تکلیف جهاد  علیه تروریســم  و نظام  ســلطه از طریــق حضور در خط مقدم 

نبرد با تروریســت ها و صهیونیست ها، دخالت داشتن در ســرنگونی داعش در عراق و سوریه و تاکید بر 

شبکه ســازی و مردم پایه کردن محور مقاومت و تاکید بر تقویت گفتمان مقاومت از طریق هویت بخشی 

به محور مقاومت، و پیگیری و گســترش بسیج جهانی اسالم در برابر دشمنان و طراحی نرم افزار مقاومت 

در خارج کشور )ُبعد بیرونی(، باعث شکل  گیری موفق و بالندگی دیپلماسی رسانه ای می شود.

شرایط زمینه ای: نشان دهنده یکسری خصوصیات ویژه است که به پدیده ای داللت می کند. به عبارتی، 

محل حوادث یا وقایع مرتبط با پدیده ای در طول یک بعد است که در آن کنش متقابل برای کنترل، اداره و پاسخ 

به پدیده صورت می گیرد )کوربین و استراوس، 1396(. شرایط زمینه ای در این پژوهش به شرح جدول 3 است.

جدول 3: کدهای باز و مقوله های مربوط به شرایط زمینه ای

ی
نه ا

می
ط ز

رای
ش

    
  

کدهای بازمقوله ها

ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی

پیگیری حقوقی بین المللی   ·
پیگیری نقض آشکار موازین و قواعد حقوق بین الملل   ·

پیگیری نقض موافقت نامه امنیتی سال 2۰۰8 میان آمریکا و عراق  ·
پیگیری نقض اصول مصونیت دولت ها و ارکان آن  ·

تعقیب کیفری مرتکبان و آمران   ·

تحریم های ظالمانه علیه جمهوری 
اسالمی

رفع تحریم های بخش دارو و تجهیزات پزشکی  ·
رفع بلوکه ماندن سرمایه های بازرگانان در بانک های اروپایی  ·

کاستن از آثار تحریم ها  ·

و  هسته ای  صلح آمیز  دستاوردهای 
برجام

صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای   ·
پیگیری دستاوردهای برجام در مجامع بین المللی  ·

جدول 3، نشان داد برای رسیدن به الگوی مناسب نقش مکتب سلیمانی در بالندگی دیپلماسی 

رسانه ای، باید نسبت به بستر و شرایطی که دیپلماسی رسانه ای در آن شکل می گیرد، توجه داشت. 

در این راســتا، بستر و زمینه تحقق بالندگی دیپلماسی رسانه ای با توجه به مکتب شهید سلیمانی به 

سه دســته عوامل بستگی دارد؛ دسته نخســت عوامل مربوط به ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی 

است، این اقدام ددمنشانه آمریکا، نقض موافقت نامه امنیتی سال 2۰۰8 میان آمریکا و عراق است 

که در آن تصریح شده، هرگونه عملیات نظامی آمریکایی ها در عراق باید با کمیته هماهنگی عملیات 

نظامی صورت گیرد و در آن کمیته تصمیم گیری شــود. هم چنین، پرواز هواپیماهای بدون سرنشین 

برای ترور اتباع عراقی )ابومهدی المهندس از فرماندهان نیروهای مردمی و جمعی از یارانش( عمل 
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تجاوزکارانه و نقض حاکمیت و اســتقالل عراق و ناقض  مفاد موافقت نامه است. از سویی، سردار 

سپهبد ســلیمانی عضو نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران و از ارکان دولت ایران محسوب 

می شــد و به دعوت دولت عراق و مهمان این دولت بوده اســت، بنابراین، این عملیات تروریستی 

ضمن نقض اصول مصونیت دولت ها و ارکان آن، حمله به حاکمیت کشور دیگر محسوب می شد. 

دســته دوم عوامل، به تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی مرتبط است. جمهوری اسالمی 

ایران تقریبا از بدو شــکل گیری مورد تحریم های آمریکا و متحدانش قرار داشته و از سال 1384 به 

بهانه غنی ســازی اورانیوم این تحریم ها شدت یافته است. تحریم های تکنولوژیک، سرمایه گذاری 

و تجهیزات نظامی، محدودســازی نقل و انتقاالت مالی، تحریم های فروش نفت و گاز، ممنوعیت 

مبادالت فلزات گران بها و مسدودسازی وجوه، به صورت بی سابقه ترین تحریم ها در تاریخ اقتصاد 

جهانــی، به طوری که می توان درباره آن اصطالح جنگ اقتصادی را بکار برد. دســته ســوم عوامل 

زمینه ای، دســتاوردهای صلح آمیز هسته و برجام است. با خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارها 

بر جمهوری اسالم ایران وقت آن است پیگیری دستاوردهای برجام در مجامع بین المللی با تاکید بر 

صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای در سپهر رسانه ای و دیپلماسی رسانه ای قرار گیرد. امری 

که مورد تایید مکتب شهید سلیمانی و در راستای بالندگی دیپلماسی رسانه ای می باشد.

شــرایط میانجی )مداخله گر(: شرایط میانجی کلی و وســیع هستند که بر چگونگی کنش/

کنش متقابل اثر می گذارند )کوربین و استراوس، 1396(. در پژوهش حاضر و بر اساس تحلیل 

محتوای مصاحبه ها دو مؤلفه به عنوان شرایط میانجی به شرح جدول 4 شناسایی شد.

جدول 4: کدهای باز و مقوله های مربوط به شرایط میانجی )مداخله گر(

ر(
ه گ

خل
دا

)م
ی 

ج
یان

ط م
رای

ش
    

   

کدهای بازمقوله ها

انتقام سخت

تقاضای داخلی برای پاسخی قاطع   ·
انتظار شیعیان و مردم کشورهای محور مقاومت برای انتقام سخت   ·

پیگیری سیاسی و حقوقی موضوع  ·
رسانه به عنوان ابزار انتقام سخت  ·

بدعهدی دشمنان 

اتکا به توانمندی های داخلی  ·
عمل جهادی  ·

بی اعتمادی به دشمنان   ·
رفع کامل تحریم های ظالمانه  ·

جدول 3، نشــان داد برای رسیدن به الگوی جامع از نقش مکتب ســلیمانی در بالندگی دیپلماسی 
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رسانه ای، باید شرایط میانجی و یا مداخله گری که بر تحقق بالندگی دیپلماسی رسانه ای با توجه به مکتب 

شهید سلیمانی، موثرند را شناسایی نمود که این عوامل به دو دسته تقسیم می گردند؛ دسته نخست عوامل 

برگرفته از انتقام ســخت می باشد. بســیاری از مردم کشور ما و بسیاری از انســان های آزاده در سرتاسر 

جهان به ویژه همرزمان شــهید ســلیمانی و رزمندگان اســالم، خواهان انتقام سخت از آمران، عامالن و 

همه ایادی و عوامل دســت اندرکار این جنایــت و ترور ناجوانمردانه خارج از شــئون و قوانین حاکم بر 

فضای دیپلماتیک و معاهده های عرف بین المللی، می باشند. دسته دوم عوامل، به بدعهدی دشمنان نظام 

جمهوری اسالمی ایران بر می گردد که در بزنگاه  های حساس ملی، منطقه ای و جهانی، جلوه ای دیگر از 

خباثت و ددمنشــی خود را عیان ســاختند و نشان دادند که هرگز قابل اعتماد نبوده و اتکا و اعتماد به آنان 

موجب عقب ماندگی و خسران در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد.  

راهبردهــا و پیامدها: راهبردهای مورد نظر در نظریه داده بنیاد به ارائه راه حل هایی برای مواجهه با 

پدیده مورد مطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن پدیده مورد مطالعه، برخورد با آن و حساسیت نشان 

دادن در برابر آن اســت و پیامدها نتیجه کنش )اعمال( و واکنش )عکس العمل ها( شــرایطی است که در 

خصوص پدیده وجود دارد )کوربین و اســتراوس، 1396(. در این مطالعه سه راهبرد اساسی برای نقش 

مکتب سلیمانی در بالندگی دیپلماسی رسانه ای پیشنهاد شده است که عبارتند از:

تکمیل حلقه های مفقوده و نقائص موجود در فرایند دیپلماسی رسانه ای کشور؛  -

استفاده از ظرفیت و توانمندی های همه نخبگان حرفه ای و صاحب نام رسانه ای کشور؛  -

استفاده از توان و ظرفیت کامل  شبکه های برون مرزی.  -

2. الگوی مفهومی مناســب برای بررســی نقش مکتب ســلیمانی در بالندگی دیپلماســی 

رسانه ای، چگونه است؟

در پاســخ به ســؤال دوم پژوهش، پس از مطالعــه مبانی نظری موجــود و مصاحبه با افراد 

صاحبنظر، مقوله های اصلی و فرعی مربوط به پدیده نقش مکتب سلیمانی در بالندگی دیپلماسی 

رسانه ای، احصا و مدل مفهومی نهایی به شرح زیر تدوین شد.

ب. کدگذاری محوری و انتخابی )مرحله نظریه پردازی(: کدگذاری محوری عبارت از سلســله 

رویه هایی است که از طریق پیوند بین مقوله و مقوله های فرعی، داده ها را با یکدیگر ارتباط می دهد. بدین ترتیب، 

کدگذاری محوری به فرایند شکل دهی مقوله ها )اصلی و فرعی( اشاره دارد. این کار با استفاده از یک پارادایم )مدل 

الگویی یا سرمشق( انجام می شود تا روابط بین شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط میانجی، 
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راهبردها و پیامدها را نشان دهد. در کدگذاری انتخابی، نظریه پرداز داده بنیاد مقوله محوری را که سایر مقوالت 

بر محور آن می گردند و کلیتی را تشکیل می دهند، به طور روش مند1 انتخاب و با ارتباط دادن آن با سایر مقوله ها 

به نگارش نظریه اقدام می کند که شرحی انتزاعی برای فرایندی که در پژوهش مطالعه شده است، ارائه می دهد 

)دانایی فرد و همکاران، 1398(. بر این اساس، مدل ترسیمی2 این پژوهش به صورت شکل 1، است.

17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایرسبًِ دیپلوبسی ثبلٌذگی در سلیوبًی هکتت ًقص هذل تزسیوی: 1ضکل 
 

 ایضزایط سهیٌِ
 تزٍر ًبجَاًوزداًِ ضْیذ سلیوبًی 

 إِّّی پیٍیطی حمٛلی ثیٗ -
 إُِّ پیٍیطی ٘مى آقىبض ٔٛاظیٗ ٚ لٛاٖس حمٛق ثیٗ -
 تٗمیت ویفطی ٔطتىجبٖ ٚ آٔطاٖ -
 ّبی ظبلوبًِ علیِ جوَْری اسالهیتحزین 

 ٞبضفٕ تحطیٓ -
 ٞبوبؾتٗ اظ آحبض تحطیٓ -
 ای ٍ ثزجبمآهیش ّستِدستبٍردّبی صلح 

 ای نیب٘ت اظ زؾتبٚضزٞبی نّح آٔیع ٞؿتٝ -
 إِّّیپیٍیطی زؾتبٚضزٞبی ثطربْ زض ٔزبٕٔ ثیٗ -

 ضزایط علی
 ًقالة اسالهی ایزاىا 

 ضٞجطی فطأیٗ اظ تجٗیت -
 ضٞجطی ٔٙٛیبت تحمك -

 رّجزی جْبى اسالم 
 رٟبٖ زض ٌطایی اؾالْ پطچٕساضی ٚ اِمطی اْ -
 اؾالٔی ٔرتّف ٔصاٞت پیطٚاٖ تمطیت ٘سای -

 ضخصیت کبریشهبتیک سزدار 
 ثركی اِٟبْ  -
 ٔطزٔی -

 ایّبی ارتجبطی ٍ رسبًِفٌبٍری 
 زبظیٔ ٞبی ارتٕبٖیقجىٝ -
 ٞبی ثطٖٚ ٔطظیقجىٝ -

 

 پذیذُ هحَری
 درًٍیثُعذ 

 ٚ ٚحـست  /ا٘ؿـب٘ی  وطأـت  /ٔساضیٚالیت
ــتٍی ــی ٕٞجؿ ــبیی /ّٔ ــتمالَ  ٚ ذٛزوف اؾ
 حفـــّ/ فطارٙـــبحی ٍ٘ـــطـ/ التهـــبزی
ْ  /ّٔـی  ٞٛیـت  /یبؾیؾ یىپبضچٍی  ا٘ؿـزب

 ّٔی 
 ثیزًٍیثُعذ 

 /رٟـب٘ی  آفطیٙـی  ٘مف /أٙیت ّٔی ٚ التساض
 /٘ٓـبٔی  ٚ زفـبٖی لـسضت  /اذالق ؾیبؾـی 

تمٛیـت   /ؾُّٝ ٘ٓبْ ٚ ّٖیٝ تطٚضیؿٓ رٟبز
 ٌفتٕبٖ ٔمبٚٔت

 پیبهذّب
 ایثبِٙسٌی زیپّٕبؾی ضؾب٘ٝ

 راّجزدّب
 ٓــی ٗ  تمؿ ــی ــبض ث ــب٘ٝ و ــبی ضؾ ٞ 

 زؾـتٍبٜ ، ٞـب  زیپّٕبت، زیپّٕبتیه
 یذبضر ؾیبؾت ٚ زیپّٕبؾی

 ثٙـسی  ثؿتٝ زض ٔٗٙبیی یىپبضچٍی 
 ایطا٘ی ٞبی ضؾبٖ پیبْ

 ٖفطٍٞٙی قٟیس  ثٙیبز ٔكبضوت زاز
 ای زض زیپّٕبؾی ضؾب٘ٝ لبؾٓ  حبد

 هیبًجیضزایط 
 اًتقبم سخت 

 لبَٕ پبؾری ثطای زاذّی تمبيبی -
 ٔٛيٛٔ حمٛلی ٚ ؾیبؾی پیٍیطی -
 

 ثذعْذی دضوٌبى 
 زاذّی ٞبی تٛإ٘ٙسی ثٝ اتىب -
 رٟبزی ُٖٕ -
 زقٕٙبٖ ثٝ اٖتٕبزیثی -

شکل 1: مدل ترسیمی نقش مکتب سلیمانی در بالندگی دیپلماسی رسانه ای

1. Systematic
2. Visual Model
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یه داده بنیاد: با این که برخی از پژوهشــگران کیفی بحث درباره اعتبار و  اعتبارســنجی نظر

روایی داده ها و نتایج پژوهش را به طور ســنتی مربوط به پژوهش های کمی می دانند، اما واقعیت 

این است که در پژوهش های کیفی نیز صحت و اعتبار داده ها و یافته ها بخشی بسیار با اهمیت از 

فرایند پژوهش است )کرسول، 1398(. روش های مختلفی برای اعتبارسنجی در نظریه داده بنیاد 

وجــود دارد کــه در پژوهش حاضر از دو روش بازبینی مشــارکت کنندگان و مــرور خبرگان غیر 

شــرکت کننده در پژوهش )پنج نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه های مازندران( استفاده و پس 

از دریافت نظرهای اصالحی، ویرایش الزم انجام و مدل نهایی ارائه شد.

بحث و نتیجه گیری

داده های پژوهشی در خصوص گستره مفهومی، بررســی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر نقش مکتب 

ســلیمانی در بالندگی دیپلماســی رســانه ای، راهبردهای مربوط به پدیده و پیامدهای بالندگی 

دیپلماسی رســانه ای، در این بخش بررسی و تحلیل شده اســت. در این پژوهش، نقش مکتب 

ســلیمانی در بالندگی دیپلماســی رســانه ای در دو مقوله محوری، ُبعد درونی )والیت مداری، 

کرامت  انسانی، وحدت  و  همبســتگی ملی، خودکفایی  و  استقالل اقتصادی، نگرش  فراجناحی، 

حفظ یکپارچگی  سیاســی، هویت  ملی و انســجام  ملی( و ُبعد بیرونی )اقتــدار  و  امنیت ملی، 

نقش آفرینی  جهانی، اخالق سیاســی، قدرت  دفاعی  و  نظامی، جهاد  علیه تروریسم  و  نظام سلطه 

و تقویت گفتمان مقاومت(، تحلیل و مدل نهایی بر اســاس آن ارائه شد. سردار شهید حاج قاسم 

ســلیمانی به تنهایی نماد یک رســانه متحرک، تولید کننده و یک فرستنده پرقدرت پیام در سراسر 

جهان بود. به عبارتی دیگر، ســردار دل ها، با حرکت ها، رفتار و حتی لباس پوشــیدن، خنده ها و 

حضور در جبهه های مختلف و ارتباطی که با رزمندگان می گرفت و ســابقه ای که داشــت، خود 

به تنهایی یک رســانه بود و پیام می داد. سردار اسالم، نماد یک فرمانده اسالمی چند بعدی بود و 

با انســان ها در سطوح اجتماعی مختلف ارتباط می گرفت همه این ها ثابت می کند که این سردار 

بزرگ، رسانه ای بود که به دلیل چند بعدی بودن همه افراد جامعه با تیپ ها و گرایش های مختلف 

او را دوســت داشتند. در حقیقت، هر کسی که اسالم، آزادگی، استقالل و حریت را درک و لمس 

کرده  اســت، شهید حاج قاسم سلیمانی را دوســت دارد. سردار مرد مقاومت بود، از جنس مردم 

بوده و هیج وقت به فکر قدرت طلبی نبود. متواضع و فروتن بود، فقط اندیشه نظامی نداشت بلکه 
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روش های دیپلماسی را انتخاب می کرد. او در عراق »حشد الشعبی« و در سوریه »بسیج مردمی« 

)قوات دفاع وطنی( را شکل داد و با درخواست رسمی دولت های سوریه و عراق و کمک، هدایت 

و مشــاوره نیروهایش، طی شش سال، به طور مؤثری هرگونه پیشــرفت داعش و سایر گروه های 

شورشــی را متوقف کرد. هنگامی که آمریکا زنجیره تأمین تســلیحات عراق را قطع کرد و نیروی 

نظامی عراق دیگر ســالحی برای مبارزه با داعش نداشت، نیروی قدس و شهید سلیمانی در کنار 

مردم و دولت عراق ایســتادند و سریع و قوی امدادرسانی کردند. با شکست داعش و نقش آفرینی 

نیروی قدس در ســوریه و عراق، یک حلقه مســتحکم به نام حلقه مقاومت تشکیل شد و زنجیره 

ایران، عراق، سوریه و لبنان و فلسطین به هم متصل شد. شهید سلیمانی مهم ترین عامل بازطراحی 

خاورمیانه  جدید مطابق با خواســت جمهوری اســالمی ایران بود. بی شک این موضوع خالف 

خواســت آمریکا و اسرائیل بود و آن ها نقش بی بدیل ســردار سلیمانی را در بر آب شدن بسیاری 

از نقشه های شــان به وضوح می دیدند و از نفوذ روزافزون قدرت معنوی و سیاسی ایران بیمناک تر 

می شدند. شــجاعت، توانمندی، تواضع و دیدارهای نزدیک و صمیمی اش با مردم عادی، ساده 

زیســتی و ســفرهای مکرر و بدون تشریفات قاسم سلیمانی به کشــورهای منطقه باعث تعجب 

دشمنانش بود و او را در رســانه های همگانی به شخصیتی شناخته شده و فرماندهی پر صالبت 

تبدیل کرد. این جمله ی او که »خط مقدم رزم بهشــت گمشــدهی مردان است« در رسانه های 

بین المللی در ســال 2۰۰9 بازتاب فراوانی داشــت. آزادی عمل در یک افــق زمانی طوالنی از 

او فرمانده ای موثر ســاخته بود که حسادت و رشک بســیاری از متخصصان نظامی و اطالعاتی 

ایاالت متحده را که از این آزادی عمل و افــق زمانی طوالنی محروم اند، برانگیخته بود. انقالبی 

بودن و عملگرایی مکتب شــهید سلیمانی است. مکتب ســلیمانی با منویات رهبری هم خوانی 

دارد و به دنبال نفوذ در قلب ها است، اقتدار دارد، زرین است و مخاطب آن دل ها است. از این رو، 

از منظر مکتب ســلیمانی، بالندگی در دیپلماسی رســانه ای و موفقیت و پایداری امت اسالمی 

در داخل و خارج از کشــور، وفاداری و گوش به فرمان والیت فقیه بودن است. در مکتب شهید 

ســلیمانی جناح وجود ندارد و خود فراجناحی بوده اســت. خیلی ها، خیلی وقت ها منافع ملی 

را فــدای باند، حزب و گروه خود می کنند، کاری که حاج قاســم ســلیمانی نمی کرد. طرح ها و 

ایده ها و عملکردهای شــهید ســلیمانی که می توان آن ها را بال اجرایی چارچوب های سیاست 

خارجــی به خصوص در ُبعد منطقه ای دانســت، میراث و الگویی را در عرصــه نظام بین الملل 
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پیش روی سیاســت گذاران جمهوری اســالمی قرار می دهد که اتکا به آن راه گشای بن  بست های 

سیاست خارجی خواهد بود. با این حال، تصویری که در بازنمایی رسانه های غربی درباره سردار 

شــهید سلیمانی ارائه شده اســت، به وضوح به دو بخش »پیش از شهادت« و »بعد از شهادت« 

ایشان قابل تقســیم است. در اخبار رسانه ای بعد از شهادت سردار سلیمانی، اگرچه تحلیل های 

بســیار مفیدی )همانند غیرقانونی بودن این ترور ناجوانمردانه و نابخردانه رئیس جمهور گستاخ و 

تروریســت آمریکا( وجود دارد، لیکن، به وضوح می توان مشــاهده کرد که بازنمایی این رسانه ها 

در مورد شــهید سلیمانی پس از ترور ایشان متاثر از تعصبات و منافع سیاسی آن ها است. این که 

رســانه های آن ها تالش کنند ترور یکم فرمانده شــجاع و البته مخالف آن ها را که عملی خالف 

قوانین جنگی و بشردوســتانه اســت، عملی موجه جلوه دهند، هر فریادی علیه این ظلم آشکار 

و بین المللی را سانســور نموده و به انعکاس گزینشــی اخبار، دست زنند، بیانگر تالش آن ها در 

جهت تامین منابع سیاسی دولت تروریســت آمریکا، وابسته بودن و سر سپردگی در جهت منافع 

دیپلماسی رســانه ای دولت ها و حکومت های شان اســت. از این رو، مکتب شهید سلیمانی باید 

در فضای حقیقتی و مجازی به عنوان بخش اعظمی از دیپلماســی رســانه ای جمهوری اسالمی 

ایران ترویج و بازنشــر پیدا کند. مکتب یك قهرمان ملی، یك پهلوان امت اســالم و یك مجاهد 

فی ســبیل الله. او 4۰ ســال تالش نمود که مجاهدت هایش پنهان بماند، اما با شــهادتش چون 

خورشــیدی تابان در سپهر اندیشه سیاسی ایران و جهان ظاهر شد و باید تالش کرد تا این مشعل 

فــروزان رهایی و پرچم آزادی و آزادگی در جهان هم چنان در اهتزاز بماند. با توجه به موارد فوق، 

پیشــنهاد می گردد الگوی مفهومی پیشنهادی این پژوهش به عنوان مبنایی برای تدوین برنامه ها و 

فعالیت های بالندگی دیپلماسی رسانه ای در رسانه های تصویری، مکتوب، مجازی و سایر مراکز 

و نهادهای مرتبط مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین، با توجه به ابعاد به دست آمده و زیرمقوله های 

مربوط به آن ها، پیشــنهاد می شود در برنامه ریزی، برنامه ســازی، اجرای برنامه ها و فعالیت های 

دیپلماتیک رسانه ای به این ابعاد توجه ویژه ای گردد.
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